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             Hitri postopek 
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s 
spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel 
 
 
 

O D L O K  

o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 

 
 

1. člen 

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 95/12) se v šestem odstavku 54. člena stavek »Nezahtevni in enostavni objekti ne 
smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa 
so lahko priključeni le preko obstoječih.«, nadomesti s stavkom »Nezahtevni in enostavni 
objekti se priključujejo na objekte gospodarske javne infrastrukture v skladu z veljavno 
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.«. 

 
 
 

2. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 

 
 
 
Številka:: 3500-8/2006 
Nova Gorica,  
                                                                                                 Matej Arčon 
                         ŽUPAN  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VALTER VODOPIVEC 
Stara Gora 9 
 
5000 Nova Gorica 
 
 
 
Številka:3500-8/2006 
Nova Gorica, 2. aprila 2014 
 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju odlok): 
 
Razlog za sprejem predlaganega odloka je omogočiti investitorjem priključevanje na 
gospodarsko javno infrastrukturo, ko gre za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.  

Veljavni odlok (Uradni list RS, št. 95/12) v 54. členu povzema določilo prejšnje Uredbe o 

razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, kar onemogoča priključevanje takih 

objektov na javno gospodarsko infrastrukturo, ne glede na to, da je po sprejetju Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica vlada RS sprejela novo 

Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. 

Nova uredbe omogoča priključevanje takih objektov na javno infrastrukturo, veljavno 

občinski Odlok o prostorskem načrtu MONG pa tako priključevanje prepoveduje. 

Zaradi takšne določbe v odloku, so graditelji na območju MONG v ne enakem položaju 

glede možnosti postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, saj ne priključevanje na 

javno gospodarsko infrastrukturo pomeni bistveno manjše možnosti za postavljanje 

omenjenih objektov.    
  
2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Z odlokom želimo zagotoviti možnost priključevanja nezahtevnih in enostavnih objektov v 
skladu z Uredbo vlade, ki tako možnost omogoča. 
 
3.   Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
 
- Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11-odl. US in 57/12), 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12). 
- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št.18/13) 
 
4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:    
 
S sprejemom predlaganega odloka se definira način in možnosti za priključitev  



 

na gospodarsko javno infrastrukturo za nezahtevne in enostavne objekte. 
 
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Samo sprejetje predlaganega odloka ne bo povečalo materialnih obveznosti Mestne 
občine Nova Gorica. 
 
6.    Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:  
 
Drugih pomembnih okoliščin ni. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme 
predloženi Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Nova Gorica. 
 
                                                                                                        Valter Vodopivec 
                SVETNIK  
 
 


